
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า9000BTU 11,500.00         11,500.00     เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 11,526 บาท

2.ร้านประสิทธ์ิแอร์&เซอร์วิส 11,500 บาท
ร้านประสิทธ์ิแอร์&เซอร์วิส 11,500 บาท เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ต่ าสุด และเสนอราคาไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ
2565-038 1 ก.พ. 65

2 กล้องถ่ายวีดีโอ 65,250.00         65,250.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม/65,250 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม/65,250 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2565-042 2 ก.พ. 65

3 เคร่ืองสแกนเนอร์ 29,000.00         29,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์/29,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์/29,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2565-043 7 ก.พ. 65

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน(ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีสนาม) 55,200.00         55,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอนครีเอช่ัน -เสนอราคา 55,200.- ร้านคอนครีเอช่ัน -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 55,200.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 91PR6501/014 8 ก.พ. 65
5 ครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองเป่าลมใบไม้) 22,940.00         22,940.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขคอมพ์ -เสนอราคา 22,940.- ร้านแสนสุขคอมพ์ -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,940.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 91PR6501/015 10 ก.พ. 65
6 ครุภัณฑ์ส านัักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ13000BTU2ค.) 36,000.00         37,800.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสิทธิชัยแอร์ -เสนอราคา 41,000.-

2.บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ากัด - เสนอราคา 36,000.-
บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ากัด -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 36,000.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 91PR6502/008 14 ก.พ. 65

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ) 130,500.00        130,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส -เสนอราคา 
130,500.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 130,500.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.03/2565 14 ก.พ. 65

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณAP20ตัว) 100,000.00        100,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมายคอม -เสนอราคา 100,000.- ร้านมายคอม -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100,000.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.04/2565 14 ก.พ. 65
9 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดไมโครโฟน) 232,900.00        232,906.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติมีเดียเทคโนโลย่ี จ ากัด -เสนอราคา 232,900.- บริษัท มัลติมีเดียเทคโนโลย่ี จ ากัด -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 232,900.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.05/2565 14 ก.พ. 65
10 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(NoteBook45ค.) 944,550.00        990,000.00    (e-bidding) 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส - เสนอ

รายละเอียดคุณลักษณะไม่ถูกต้อง
2.บริษัท เจวีเอส ดิจิตอล โซลูช่ันส์ จ ากัด -เสนอราคา 944,550.-

บริษัท เจวีเอส ดิจิตอล โซลูช่ันส์ จ ากัด -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 944,550.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.06/2565 14 ก.พ. 65

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) 3,050,000.00     3,125,470.00 (e-bidding) 1.บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด -เสนอราคา 3,050,000.-
2.บริษัท นิวเทค โซลูช่ันแอนด์คอนซัลแดนท์ จ ากัด -เสนอราคา 3,100,000.-

บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,050,000.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.07/2565 14 ก.พ. 65

12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โปรแกรมป้องกันและค้นหาไวรัส) 400,000.00        400,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด -เสนอราคา 400,000.- บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400,000.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.08/2565 15 ก.พ. 65
13 ครุภัณฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ30000BTU3ค.) 113,700.00        114,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านวัฒนาแอร์ -เสนอราคา -เสนอราคา 117,000.-

2.บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ากัด - เสนอราคา 113,700.-
บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ากัด -ราคาท่ีตกลงซ้ือ 133,700.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.09/2565 17 ก.พ. 65

14 จ้างออกแบบ ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร 200,000.00        200,000.00    เฉพาะเจาะจง นายทินพันธ์ ภูชมศรี -เสนอราคา 200,000.- นายทินพันธ์ ภูชมศรี -ราคาท่ีตกลงจ้าง 200,000.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.10/2565 17 ก.พ. 65
15 จ้างก่อสร้างทางเช่ือมอาคารกับโรงจอด (หลังใหม่) 430,000.00        467,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดาวอรรถสิทธ์ิ -เสนอราคา 490,000.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลเลิศไพศาล -เสนอราคา 430,000.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลเลิศไพศาล -ราคาท่ีตกลงจ้าง 430,000.- เสนอคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไข และอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ม.อบ.(สค)ร.11/2565 21 ก.พ. 65

16 คอมพิวเตอร์แทปเล็ต (23 เคร่ือง)             494,500 494,500.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไอที สมาร์ทเซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 441,600
2. หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 494,500

บริษัท ไอที สมาร์ทเซอร์วิส จ ากัด เป็นเงิน 441,600 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ าสุดและเป็นผู้ประกอบการ SMEs ม.อบ.(สบ.)01/2565 21 ก.พ. 65

17 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Swiching Hub               59,500 42,250.00     เฉพาะเจาะจง 1. หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เสนอราคา 42,250
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครบิต เสนอราคา 44,450
3. บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จ ากัด เสนอราคา 42,265

หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ัน เป็นเงิน 42,250 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ าสุดและเป็นผู้ประกอบการ SMEs สบ.030/2565 21 ก.พ. 65

18 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาว ด า (1 เคร่ือง)               15,000 15,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ เสนอราคา 10,500 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ เป็นเงิน 10,500 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ าสุดและเป็นผู้ประกอบการ SMEs สบ.029/2565 25 ก.พ. 65
19 เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 BTU ( 3 เคร่ือง)               90,000 88,500.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร้านวัฒนาแอร์ เสนอราคา 88,500

2. หจก.อุบลเลิศไพศาล เสนอราคา 90,000
3. ร้าน กรอิเล็กทรอนิกส์ แอร์เซอร์วิส เสนอราคา 90,000

ร้านวัฒนาแอร์ เป็นเงิน 88,500 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ าสุด สบ.06/2565 25 ก.พ. 65

20 โซฟา ขนาด 2 เมตร ( 2 ตัว) 26,000              17,980.00     เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคา 17,980
2. บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด เสนอราคา 29,900

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นเงิน 17,980 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลง 25 ก.พ. 65

21 เก้าอ้ีสตูล ( 5 ตัว) 7,500               3,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคา 3,380 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นเงิน 3,380 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลง 28 ก.พ. 65
22 ช้ันวางทีวี ( 2 ชุด) 15,000              5,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคา 5,450 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นเงิน 5,450 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลง 28 ก.พ. 65

 (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565 (งบลงทุน) เงินรำยได้
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง


